Praktik på Value Chain Mangement, VIA University College
Value Chain Management-uddannelsen på VIA University College giver de studerende værktøjerne til at komme i
praktik i et bredt spekter af virksomheder - både offentlige som private.
Vola A/S i Horsens har i løbet af de seneste tre år haft mange praktikanter fra Value Chain Managementuddannelsen (VCM) tilknyttet. Virksomheden udvikler, producerer og sælger bl.a. specialdesignede armaturer til
BTB-markedet og har gennem mere end 10 år arbejdet ud fra principperne i Lean. Senest har Vola A/S
implementeret QRM (Quick Response Manufacturing). Samarbejdet mellem VCM-uddannelsen og Vola A/S
betyder, at praktikvejeledere og undervisere fra VIA besøger virksomheden regelmæssigt og har derfor gode
relationer til de fagrelevante ledere i virksomheden.
________________________________________________________________________________________________
Planlagt-og-selvstændigt-forløb
De praktikanter Vola A/S tilknytter kommer igennem et
planlagt forløb, hvor der altid er konkrete
indsatsområder at arbejde med. Det kan f.eks. være i
forbindelse med produktionsoptimering og arbejdet
med
Lean
og
QRM.
Praktikanterne arbejder i løbet af den 20 uger lange
praktik meget selvstændigt, men samtidig med
reference og tæt kontakt til de faglige ledere. I
praktikforløbet er der altid en defineret opgave, som
den studerende skal nå at løse.
Praktikperioden har i flere tilfælde fungeret som
springbræt til et fortsat samarbejde mellem Vola A/S og
praktikanten. Det har resulteret i deltidsansættelser
som studentermedhjælper og at nogle studerende har
skrevet deres bachelorprojekt i samarbejde med Vola
A/S.
Flere-færdiguddannede-fastansat
Samarbejdet mellem Vola A/S og VCM-uddannelsen er
ikke kun en succes i forbindelse med praktikophold.
Flere færdiguddannede er også blevet ansat i Vola A/S
som bl.a. Lean Managers og det har også været med til
at styrke relationen mellem uddannelsen og
virksomheden.
Så fra VCM-uddannelsens synspunkt er Vola A/S et
mønstereksempel på en virksomhed, der både giver
praktikanterne udfordringerne og som giver dem
mulighed for at bruge de færdigheder og værktøjer,
som de har med sig fra uddannelsen.
Det er samtidig VCM-uddannelsens oplevelse, at Vola
A/S har stor glæde af, at indgå i praktiksamarbejder
fordi de får studerende som har en praktisk tilgang til
arbejdet, og som har en forståelse af hvad det kræver
at lykkes på arbejdsmarkedet.
Fra-praktikantens-synspunkt
Jeppe Møller fra VCM-uddannelsen på VIA Campus

Horsens er en af de studerende, som har været i praktik
hos Vola A/S. Her fortæller han om sine oplevelser og
erfaringer:
Hvad har du taget med dig fra praktikken?
En stor personlig erfaring og en god indsigt i
arbejdsmarkedet. Der er ingen lærebøger, som kan
lære dig hvordan en virksomhed fungerer i praksis. Og
jeg har været særligt glad for at arbejde med ERPsystemer.
Vola A/S er en virksomhed, der har godt styr på deres
processer og med deres implementering af Lean. Jeg
lærte meget om hvordan, man gør ting i praksis. Jeg har
haft stort gavn af mine erfaringer fra Vola A/S i mit
nuværende studiejob.
Hvad-har-Vola-A/S-givet-dig?
Det var mine erfaringer fra Vola A/S der betød, at jeg fik
et studiejob. Her arbejder jeg bl.a. meget med logistisk
arbejde.
Hvilke-værktøjer-fra-VCM-uddannelsen-har-du
anvendt-hos-Vola-A/S?
Det er ikke et specifikt fag, men en kombination af alle
fag, som har givet mig de værktøjer, jeg har brugt. VCMuddannelsen ser på forsyningskæden som helhed.
Fokus er på et holistisk syn, og vi lærer at spotte
synergiarbejde på tværs af afdelinger, flow og logistik i
virksomheden.
De tekniske løsninger overlader vi til andre. Vi har i
stedet for fokus på sammenkædning og sammenspil
mellem processerne og at få en praktisk tilgang til
tingene.

